
 

RD1600028 

 1 

 

 

 *RD1600028* 

 RD1600028 
 

 

Besluitenlijst van de oordeelvormende vergadering van de gemeenteraad van 

Steenbergen van 09 mei 2016 

 
Aanwezig: De heer   M.H.C.M. Lambers  voorzitter   

 

De dames:   H.A.H.M. Somers-Neutkens lid 

L.C.M. Baselier   burgerlid 

  De heren:   E.M.J. Prent   lid 

D. van Agtmaal   burgerlid 

J.G.P. van Aken   lid  

L.E. Molhoop   lid 

N.C.J. Broos   burgerlid 

L.C. Aben   lid 

T.C.J.Huisman   lid 

     J.W. Huijbregts    lid 

     G.G. de Neve   lid    

     W.L.C. Knop   lid 

 

De heren:  C.J.M. van Geel   wethouder 

   C. Zijlmans   wethouder 

    

Mevrouw:   E.P.M. van der Meer  griffier 

 

Publiek:   13  

Pers:   1 

 

De besluitenlijst is een globale weergave van de vergadering en vooral een opsomming van de genomen besluiten. De 

integrale audio opname van de vergadering is na te luisteren op www.raadsteenbergen.nl bij de vergadering van 9 mei 

2016.  

 

01. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur.  

 

02. Vaststelling agenda. 

Geen opmerkingen over. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

03. Spreekrecht burgers. 

De heer Tonissen, voorzitter van Diomedon heeft zich voor het spreekrecht aangemeld betreffende 

agendapunt 7. Hij geeft aan blij te zijn met het voorstel en geeft als aanvulling dat er een besparing van € 

6.500,- gerealiseerd is wegens zelfwerkzaamheid. Ook in de afgelopen periode is veel gedaan aan 

onderhoud.  

 

Mevrouw Slokkers spreekt namens het KBO in betreffende ’t Cromwiel agendapunt 8. Zij geeft aan dat er 

niets gebeurt in ’t Cromwiel. Er is geen verbetering in de situatie. Er is onvoldoende personeel. Zij is zeer 

regelmatig in ’t Cromwiel en constateert dit keer op keer.  De heer Van Aken vraagt of zij bekend is met de 

enquête. Zij geeft aan dat dit het geval is.     

http://www.raadsteenbergen.nl/
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2016/09-maart/19:30/Opening
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2016/09-maart/19:30/Opening
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2016/09-maart/19:30/Vaststelling-agenda
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2016/09-maart/19:30/Vaststelling-agenda
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2016/09-maart/19:30/Spreekrecht-burgers
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2016/09-maart/19:30/Spreekrecht-burgers
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07. Baanverlichting SV Diomedon.  

Mevrouw Prent geeft aan dat de vragen schriftelijk behandeld mogen worden en spreekt complimenten uit 

voor de vereniging. Zij geeft aan dat er voor LED gekozen had kunnen worden.  De heer Molhoop geeft aan 

dat de vereniging verantwoordelijk is voor de verlichting. Hij mist een analyse van de gebruikskosten. De 

heer Aben sluit zich aan bij de woorden van de PvdA. Hoe zit het met het gelijkheidsbeginsel? Dit voorstel 

versterkt de precedentwerking.  

Mevrouw Somers spreekt zich tevens uit over het gelijkheidsbeginsel. Niet vervangen van de verlichting kan 

een veiligheidsprobleem met zich meebrengen. De heer Huisman vraagt of de gemeente meerdere offertes 

heeft aangevraagd en of bestaande verlichting gebruikt kan worden. De heer Huijbregts geeft aan te 

kunnen leven met het voorstel. Het had wel beter via de perspectiefnota aangeboden kunnen worden om 

overzicht te houden en is daarnaast niet onvoorzienbaar. De heer Knop geeft aan dat hij ook wilde vragen 

naar de LED verlichting. Wellicht is het nu wel rendabel. Ook de heer Knop vraagt naar meerdere offertes. 

Hebben andere verenigingen ook kunnen profiteren van de subsidie van € 10.000,-.  

 

De heer Zijlmans merkt op dat het op dit moment een te grote stap is om tot LED over te gaan. Diomedon is 

de eerste vereniging die in het verleden een eigen bijdrage heeft geleverd. Er is gevraagd wat de vereniging 

zelf heeft gedaan aan eigen werkzaamheden en sponsoring. Dat heeft de vereniging laten zien en daar 

spreekt de wethouder zijn waardering over uit. Er komt geen reguliere sportvereniging meer met het 

verzoek om buitenverlichting. De verantwoording is bij de vereniging gelegd. De offertes zijn dus ook door 

de vereniging aangevraagd. De wethouder gaat een check doen of er nog iets aan de prijs is te doen. De 

masten van ‘Val aan’ zijn ook ouder. Er zijn altijd wel wat bezwaren verbonden aan hergebruik van 

materialen.   

 

De heer Tonissen geeft aan dat LED verlichting zich niet terugverdiend vanwege het lage aantal 

gebruiksuren op sportparken is nergens in Nederland LEC verlichting.   

 

Mevrouw Prent geeft aan dat dit onderwerp als hamerstuk naar de besluitvormende 

gemeenteraadsvergadering kan gaan. De heer Molhoop wil een overzicht van de gebruikskosten. De 

wethouder zegt dit toe. De heer Aben geeft aan dat dit wat toevoegt in verband met het gebruik van 

energie en het gaat om meer dan alleen de financiële kant. Hij acht het gelijkheidsbeginsel onvoldoende 

onderbouwd. De heer Huisman vraagt wanneer het wel door toegelicht. De heer Huisman geeft aan dat het 

gewoon gedaan moet worden en dankt het college voor de duidelijke beantwoording. Wel acht hij nog ter 

discussie staan welke lampen gebruikt gaan worden. Mevrouw Prent geeft aan dat ze liever zou willen 

beginnen met de straatverlichting waar het gaat om LED omdat deze langer branden. De heer Knop geeft 

aan dat de terugverdien periode wel lang is (15 tot 20 jaar). Hij wenst dit toch dit jaar uitgevoerd te krijgen 

om in het nieuwe seizoen met goede verlichting van start te kunnen gaan. Het gaat de heer Knop om de 

kunststofbanen/velden, waardoor de verlichting gerechtvaardigd is.  

 

Wethouder Zijlmans geeft aan dat bij kunststofvelden verlichting staat bij alle verenigingen.   

Bij Diomedon is in het verleden de verlichting niet aangepast. Het is veel interessanter de financiële 

middelen in de openbare verlichting te investeren. De wethouder zegt een overzicht toe aan de heer 

Molhoop en houdt de offertes nog tegen het licht.  

  

Dit voorstel gaat als een bespreekstuk naar de raadsvergadering van 26 mei 2016.  

 

https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2016/09-maart/19:30/Actualisatie-bestemmingsplan-Kom-De-Heen-1
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08. ’t Cromwiel.  

De heer Knop geeft aan niet tevreden te zijn over de procedure en de enquête zelf. Ook de reactie van 

Hydraport acht hij onverschillig en onvoldoende. Hij stelt diverse vragen over de enquête. Hij vraagt of het 

college echt vertrouwen heeft in Hydra sport. Mevrouw Prent geeft aan dat er in het aanbestedingstraject 

keuzes zijn gemaakt. De wethouder krijgt de mogelijkheid dit op te lossen. Zij vraagt om één overzicht 

m.b.t. de enquête. De heer Van Aken geeft aan dat het proces m.b.t. de bekendmaking van de enquête niet 

goed gelopen is. De wethouder geeft de krant informatie zonder dat de raad over de stukken beschikt. De 

wethouder had dit eerst aan de raad moeten geven. Hij acht het handelen van het college slordig en wil dit 

graag bespreken in het presidium. Het Cromwiel moet weer het visitekaartje worden van Steenbergen. Zijn 

er mondelinge of schriftelijke toezeggingen gedaan door Hydrasport en op welke termijn worden de 

toezeggingen nagekomen? De heer Broos geeft aan dat dit geen commercieel café is. Het is de taak van het 

college te zorgen dat de uitvoering op orde is. Hij is erg geschrokken van deze situatie. Een uur na de laatste 

activiteit sluiten is normaal. Het is geen kroeg. De VVD wil vooruit kijken en scherp monitoren zodat er aan 

vertrouwen gewerkt kan worden. Mevrouw Somers geeft aan dat de beheerder de tijd moet krijgen. Komt 

er een evaluatie van dit traject?  

 

Wethouder Zijlmans geeft aan dat de raad een keus heeft gemaakt en dat het college het zo goed mogelijk 

uitvoert. Er veranderen zaken ten opzichte van wat men gewend is. Je kunt niet van de een op de andere 

dag afscheid nemen. De enquête is naar de betrokken partijen gestuurd. Het is doorgezonden naar de pers 

door de betrokken partijen. De wethouder is daarover benaderd door de pers, hij acht het vanzelfsprekend 

dat hij daarop reageert. Alle tekortkomingen zijn tegen het licht gehouden met Hydrasport. Er is iets 

veranderd dat is wel een feit. Hydra sport heeft het het eerste half jaar moeilijk gehad. Er is nu meer grip en 

men begrijpt beter wat de bedoeling is. De wethouder heeft daar vertrouwen in en houdt de vinger aan de 

pols.  

 

Mevrouw Slokkers heeft weinig vertrouwen in deze beheerder.   

 

De heer Van Aken geeft aan dat de wethouder zich flink inzet. Hij spreekt daar zijn waardering voor uit 

tegelijkertijd zijn zorgen over de woorden van mevrouw Slokkers die zich niet welkom voelt in het 

Cromwiel. Hij geeft aan dat de wethouder zorgvuldiger zou moeten omgaan met het verstrekken van 

informatie aan de raad. Wat is de maatstaf van het college m.b.t. het monitoren van het beheer? De heer 

knop geeft aan dat de wethouder ferme woorden heeft gesproken. Als er een nieuwe enquête komt 

verzoekt de heer Knop deze anders in te steken (met meerdere opties aan de negatieve kant).  

 

Wethouder Zijlmans: schoonmaak; horeca en personeel en klantvriendelijkheid zijn de belangrijkste zaken 

voor de positieve uitstraling van het Cromwiel. Die kentering moet tot stand komen. 

 

De heer Knop heeft geen vertrouwen in Hydrasport maar wel in de wethouder. Er wordt verder afgewacht.              

   

04. Vaststelling besluitenlijst van 4 april 2016  

Per abuis is de besluitenlijst te laat op het RIS geplaatst. Deze wordt aangehouden tot volgende maand.   

 

05. Vragenhalfuur.  

De heer Van Aken: subsidieverordening welzijn de PvdA fractie heeft de volgende vragen: Waarom komt de 

wethouder na afloop van de oordeelsvormende vergadering met deze nieuwe informatie? Welk effect 

hebben deze nieuwe plannen van het college op de huidige plannen? Komt het college nu met een nieuw 

subsidieverordening naar de raad? Worden de eerdere suggesties van de PvdA uit de oordeelvormende 

https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2016/09-maart/19:30/Vaststelling-besluitenlijst-van-3-februari-2016
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2016/09-maart/19:30/Vaststelling-besluitenlijst-van-3-februari-2016
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2016/09-maart/19:30/Vragenhalfuur
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2016/09-maart/19:30/Vragenhalfuur
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vergadering van april nu ook meegenomen? Was de nieuwe informatie, die door de wethouder aan de 

media is versterkt, bekend bij de leden van de oordeelsvormende vergadering?  

De overige fracties hadden tevens geen kennis van deze informatie.  

Wethouder Van Geel: geeft aan dat dit een signaal was in de vergadering en dat de wethouder de 

meerderheid had gehoord en dat hij dat zou meenemen, de wethouder had dat dus al aangegeven.  Het 

staat los van de verordening, dit is een bevoegdheid van het college. 

 

Mevrouw Prent: wacht de schriftelijke antwoorden op haar vragen betreffende de vroeg en voorschoolse 

educatie af.  

 

 06. Huisvesting carnavalsclubs.  

Mevrouw Somers: hoe is deze constructie tot stand gekomen? Wat doen de bouwclubs zelf? Hoeveel 

kunnen er in de huidige loods en wat zijn de meerkosten. Het dak moet vernieuwd worden, voor wie zijn de 

kosten? Een kostendekkende huurprijs zou het streven moeten zijn. De heer Huisman: is akkoord met het 

voorstel. Hij wil graag nog antwoord op de schriftelijke vragen: het aankoopbedrag loods inclusief kosten 

koper is € 391.000. Dit wordt in 25 jaar afgeschreven. Waar is deze 5.800 op gebaseerd? Als je het normaal 

zou uitrekenen dan zou het 15.600 per jaar zijn. De heer Huijbregts: geeft aan dat hij zich zorgen maakt 

over het voldoen van de huur door de stichting. Gaat dit geen problemen geven? Is er zich op deelname 

van BC d’Heen. De heer De Neve: er is weinig met BC ‘d Heen gesproken. Klopt dit? Wie betaalt de 

verzekering etc. Welke kosten komen erbij en waarom uit onvoorzien en niet via de perspectiefnota. Meer 

kostendekkendheid is gewenst. Zijn er andere locaties bekeken en is de koopovereenkomst definitief? De 

heer Van Agtmaal: is akkoord en vraagt of dit voor alle verenigingen is. De heer Broos: waarschuwt voor 

precedentwerking en mist de onderbouwing van de financiering van de vervanging van het dak. Is het 

genoemde huurbedrag per vereniging een maximum en wordt het aangepast als er meer huurders komen? 

Hoe wordt de handhaving gepleegd en hoe verhoudt dit zich ten opzichte van het subsidiebeleid?  

 

Wethouder Zijlmans: dit is een opdracht van de raad geweest. Het college zit niet aan het koopcontract 

vast. Er is gezocht naar een jonge loods met faciliteiten voor het lassen. De huur staat vast voor de loods. 

Het dak komt over drie of vier jaar aan de beurt om te vervangen. Er wordt gereserveerd voor het 

onderhoud. Een tweede loods kan en mag erbij. Als er een andere loods bijkomt, moet die van kwaliteit zijn 

en zijn de kosten voor de bouwclubs dus budgettair neutraal voor de gemeente. Het risico is klein maar stel 

dat het geen succes wordt dan kan de gemeente de clubs eruit zetten en de loods behoudt zijn waarde, die 

kan verkocht worden. De gemeente bemoeit zich niet met het aantal bouwclubs. Er is niet meer door de 

gemeente gesproken met ‘d Heen. Dat doet BCS. Het is geen café. Dat geldt voor alle andere bouwclubs. 

Het is geen openbare gelegenheid. Er zit geen relatie met het subsidiebeleid. De wethouder houdt de raad 

een maal per jaar op de hoogte. M.b.t. handhaving is er al contact geweest met de brandweer. Of er een 

taxatie is geweest wordt door de wethouder nagevraagd.             

 

Mevrouw Somers vraagt hoe het college aankijkt tegen een huurverhoging. De heer Huijbregts geeft aan 

dat dit tegen het beleid van de gemeente is. De heer De Neve dankt voor de antwoorden. Hij vraagt 

waarom dit uit onvoorzien gaat. Ook vraagt hij waarom er bij meer deelnemers niet naar 

kostendekkendheid toe wordt gewerkt. De heer Van Agtmaal neemt dit mee terug naar de fractie. De heer 

Broos vraagt of er voor het gebruik een omgevingsvergunning nodig is. Voldoet het bestemmingsplan?  

 

Wethouder Zijlmans checkt of er inderdaad geen omgevingsvergunning nodig is. Hij zal het huurcontract 

zorgvuldig vormgeven. De veiligheid is een zaak van de bouwclubs. De dekking uit onvoorzien was een 

https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2016/09-maart/19:30/Oordeelvormende-vergaderingen-uitzenden-via-de-SLOS
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keuze. Het moet ergens vandaan komen. Er wordt met de stichting gesproken omdat deze een formele 

status heeft. Het risico dient goed afgedekt te worden. De huurprijs is haalbaar voor de stichting.   

 

Dit stuk wordt een bespreekstuk voor de besluitvormende raadsvergadering van 26 mei 2016.   

 

07. Baanverlichting SV Diomedon. Behandeld na het spreekrecht.  

 

08. ’t Cromwiel. Behandeld na het spreekrecht.  

 

09. Ingekomen stukken, mededelingen en toezeggingenlijst. 

Ingekomen stuk 00A: Presentatie RAV. De heer Molhoop: vragen over de presentatie van de RAV: een 

vergelijking tussen dezelfde periode van vorig jaar en dit jaar. Wat is de norm voor de overschrijding van de 

vijftien minuten grens. Welk percentage hoort daarbij? Wethouder van Geel geeft aan dat dat 0 is. De raad 

krijgt ieder kwartaal een overzicht. De raad kan deze cijfers met elkaar vergelijken. Bij iedere kwartaal 

rapportage wordt voortaan die van de vorige keer meegezonden.   

De heer Aben is verontrust over de aanrijtijden. Hij verzoekt om een rapportage over de overleggen en een 

aantal vragen. Wethouder Van Geel geeft aan dat er een aantal maal met de RAV is gesproken over de 

aanrijtijden. Deze zijn verbeterd. De prioriteit van de RAV ligt niet in het landelijk gebied maar in het 

stedelijk gebied. Een verder verbetering lijkt niet haalbaar.     

De post in Tholen wordt vaker gebruikt na het overleg. De situatie is dus verbeterd.   

 

Ingekomen stuk 1: raadsmededeling memo stand van zaken peuterspeelzaalwerk. De heer Aben vraagt of 

dit voor het volgende schooljaar is gerealiseerd en of er nog een besluitmoment is voor de raad. 

Wethouder Van Geel geeft aan dat het een turbulente tijd is voor de SPS. De gemeente zorgt voor 

continuering van de peuterspeelzaal. Kinderopvang is particulier. Het probleem zit meer in Bergen op Zoom 

dan in Steenbergen. Er wordt tijdig een regeling afgesproken om het in Steenbergen te continueren. In ‘De 

nieuwe veste’ komt een nieuwe partij. Er komt een voorstel om de financiering te wijzigen om met een 

regeling te komen waarbij het geld het kind volgt.        
 

Ingekomen stuk 10: van platform gastouderopvang. Mevrouw Prent Heffen wij in onze gemeente leges bij 

het registreren van gastouderbureau en zo ja, wat is de achterliggende motivatie? Wethouder Van Geel 

door de GGD wordt gecontroleerd, dit kost geld. De leges worden daarvoor geheven en zijn 

kostendekkend.  

 

10. Sluiting.  

De voorzitter sluit de vergadering om 22:21 uur. 

 

Aldus besloten in de oordeelvormende vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen van 6 juni 2016  

 

Griffier de voorzitter  

 

 

 

drs. E.P.M. van der Meer M.H.H.I. Remery 

https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2016/09-maart/19:30/Actualisatie-bestemmingsplan-Kom-De-Heen-1
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2016/09-maart/19:30/Ingekomen-stukken-mededelingen-en-toezeggingenlijst-1
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2016/09-maart/19:30/Ingekomen-stukken-mededelingen-en-toezeggingenlijst-1
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2016/09-maart/19:30/Sluiting

